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AGRUPACIO                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals 
 
Pla de Govern:  1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 
Pla Departamental: 5.Reforçar i ampliar el paper dels equipaments culturals de referència dins l'ecosistema cultural i creatiu 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El nostre país ha consolidat un seguit de grans equipaments culturals d'àmbit nacional, ens dos àmbits bàsics: l'escènic i musical, i el patrimoni cultural 
i museístic, punta de llança del sistema d'equipaments culturals nacional. En el període 2011-2014 les aportacions públiques han minvat 
significativament, especialment les transferències estatals. En el període 14-18 les aportacions s'han recuperat parcialment, però no s'ha arribat al 
nivell previ a la crisi. S'ha hagut de plantejar la implementació de nous models de gestió per optimitzar els ingressos i minorar la depesa estructural. 
Aquests models es basen en la sostenibilitat econòmica i ambiental, vetllant per mantenir la qualitat i impacte territorial de l'activitat. La despesa en 
aquest programa es canalitza en accions que impulsin una oferta cultural de qualitat per a la difusió cultural. També cal emfasitzar el disseny de 
programes i activitats per a públics específics, per a universalitzar la participació cultural de la població. Els estudis remarquen la necessitat de 
diversificar els públics a fi de garantir la inclusió social de les propostes culturals. El retorn social dels equipaments culturals és la base per a la 
sostenibilitat de la cultura. 
 

Població objectiu: 
Les iniciatives incloses en aquesta memòria es dirigeixen al conjunt de la població catalana i les persones foranes que, per motius d’estudis, oci o 
feina, visiten Catalunya i que potencialment són consumidors de productes i programacions culturals. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Els darrers anys, les institucions públiques catalanes han fet un notable esforç per dotar el país d'una xarxa d'infraestructures culturals que, sense 
oblidar alguns dèficits concrets, han millorat substancialment les possibilitats d'accés a la cultura per part de la ciutadania. La consolidació d'aquestes 
grans institucions passa tant per garantir la seva viabilitat econòmica com per impulsar la seva funció de suport a la resta d'equipaments dels seus 
respectius àmbits en colꞏlaboració amb la resta d'administracions cotitulars. Pel que respecta als objectius econòmics, és necessari estendre a tots 
aquests equipaments la pràctica de l'elaboració d'un contracte programa amb el Departament de Cultura per tal de fixar uns compromisos concrets en 
matèria d'assoliment d'objectius. 
Igualment cal impulsar una sèrie de polítiques que permetin ampliar i diversificar les fonts d'ingressos d'aquests grans equipaments ja sigui augmentar 
els ingressos propis derivats de l'activitat diària o mitjançant aportacions derivades d'actes de mecenatge. En el cas concret dels grans equipaments 
situats a la ciutat de Barcelona cal establir un marc de colꞏlaboració amb el seu ajuntament on s'estableixi una distribució de funció entre les diferents 
administracions i l'assignació de papers preeminents en la seva gestió. 
En l'àmbit de les arts escèniques, el conjunt d'equipaments culturals implicats en aquest programa pressupostari (Teatre Nacional de Catalunya, Gran 
Teatre del Liceu, Mercat de les Flors, l'Auditori, Palau de la Música Catalana i el Teatre Lliure) van veure com, del 2011 al 2013, va disminuir el nombre 
d'espectadors de 1.283 a 1.077 milers. Aquesta major sensibilitat a la crisi econòmica es va aconseguir revertir ràpidament el 2014 i al 2016 ja es va 
aconseguir arribar a acollir 1.413 milers d'espectadors, la xifra més elevada de tot el període. Per la seva banda, en l'àmbit dels museus i del patrimoni, 
l'impacte de la crisi econòmica ha estat més reduït si s'avalua en termes del nombre de visitants, atès que el 2011, els museus que participen en 
aquest programa (Museu d'Arqueologia de Catalunya, Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Museu Nacional d'Art de Catalunya i Museu 
d'Art Contemporani de Barcelona), van rebre pràcticament 1,2 milions de visitants i d'aleshores ençà han tingut una evolució creixent fins als 1,6 
milions de visitants el 2017. 
Les dades del 2019 mostren un lleuger estancament, per la qual cosa cal renovar l'esforç per tal de consolidar la tendència positiva amb noves 
actuacions, especialment orientades a colꞏlectius que tradicionalment s'han vist exclosos de la participació cultural. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura. Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i 
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Decret 9/2017, de 31 de gener, del 
Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. 

Missió 
Garantir la viabilitat del conjunts dels grans equipaments nacionals i reforçar el seu paper de capçaleres i referents estratègics dins dels seus 
respectius àmbits culturals, mitjançant l'optimització de llur finançament i la posada en valor dels mecanismes de coordinació i interacció administrativa, 
per tal de proveir produccions i continguts culturals de qualitat que atraguin els públics, valorin el patrimoni cultural i la creació artística, i millorin el 
coneixement de la cultura catalana en tot el territori català. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1) 

 
1. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos (patrocini i mecenatge, FEDER, 

etc.), l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis. 
 2. Promoure accions per a les xarxes nacionals i temàtiques en l'articulació del sistema territorial d'equipaments culturals del país. 

 
3. Racionalitzar els espais de la Biblioteca de Catalunya per a serveis i dipòsits, i cercar-ne de nous, d'acord amb el creixement estimat de la 

colꞏlecció i del seu ús, mitjançant el projecte de reforma i ampliació. 
 4. Garantir la coproducció i l'exhibició d'espectacles al Teatre Nacional de Catalunya amb producció executiva d’altres agents del sector. 
ꞏ Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2) 

 
1. Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en tots 

els vessants (científic, expositiu i comunicatiu). 

 
2. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural mitjançant l'execució dels plans de recerca, per tal que reverteixi en la difusió de nous 

continguts. 

 
3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itineració 

d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres. 

 
4. Mantenir l'adquisició, ingrés i processament de fons de la Biblioteca de Catalunya per ampliar les colꞏleccions existents i la consulta dels 

usuaris. 

 
5. Garantir l'equilibri de les diferents disciplines escèniques en la programació del Teatre Nacional de Catalunya i assegurar la difusió del 

patrimoni català i universal. 

 
6. Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, 

especialment entre el públic jove. 
ꞏ Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3) 

 
1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que 

garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics. 

 
2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de 

públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments. 

 
3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes 

d’activitats adreçades al públic familiar i de productes d’experiència de turisme cultural. 

 
4. Incrementar al voltant d'un 5% la consulta per Internet dels catàlegs d'accés al patrimoni bibliogràfic (catàlegs, inventaris, portals i repositoris 

digitals) de la Biblioteca de Catalunya. 

 
5. Millorar les eines que ofereix la BC per a la cerca i descobriment del patrimoni de la Biblioteca de Catalunya, mitjançant la promoció de la 

participació dels ciutadans i agents del patrimoni en els projectes de la Biblioteca de Catalunya. 
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Representacions i concerts programats pels equipaments 
escènics i musicals de caràcter singular 

Nombre OE5.2 2.491,00 2.206,00 2.675,00 2.872,00

2. Espectadors als equipaments escènics i musicals de caràcter 
singular (milers) 

En 
milers 

OE5.3 1.376,80 1.257,87 1.435,00 1.496,53

3. Visitants dels grans museus nacionals de Catalunya 
En 

milers 
OE5.3 1.624,76 1.904,61 1.906,50 2.356,00

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 22.954.160,07
2 Despeses corrents de béns i serveis 19.220.781,35
3 Despeses financeres 7.128,00
4 Transferències corrents 27.018.949,18
6 Inversions reals 2.256.656,70
7 Transferències de capital 809.180,08
8 Variació d'actius financers 29.800,00
9 Variació de passius financers 25.000,00

Total despeses 72.321.655,38
 

Llocs de treball pressupostats del programa 528
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals 
GESTOR DE PROGRAMA          : CU02. Gabinet i SG de Cultura Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1) 

 
1. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos (patrocini i mecenatge, FEDER, 

etc.), l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 11.514.714,06
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 307.671,59
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 11.822.385,65
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals 
GESTOR DE PROGRAMA          : CU12. DG Creació, Acció Ter. i Biblioteques Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Espectadors del Gran Teatre del Liceu (en milers) 
En 

milers 
OE5.3 289,70 220,38 295,00 300,38

2. Espectadors del Teatre Lliure (milers) 
En 

milers 
OE5.3 95,20 107,41 98,50 101,91

3. Espectadors del Mercat de les Flors - Centre d'Arts en 
Moviment (milers) 

En 
milers 

OE5.3 39,88 39,42 44,00 46,11

4. Espectadors del Palau de la Música Catalana (milers) 
En 

milers 
OE5.3 467,20 393,06 475,00 482,93

5. Espectadors a l'Auditori de Barcelona (milers) 
En 

milers 
OE5.3 377,60 377,60 388,00 398,68

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Realització de transferències corrents i variació d’actius financers al Teatre Nacional de Catalunya, SA (veure memòria CG 6340). 
2. Realització de transferències corrents al Consorci de l’Auditori i l'Orquestra de Barcelona. 
3. Realització de transferències corrents i de capital a la Fundació Teatre Lliure. 
4. Transferències corrents i de capital a Fundació Gran Teatre del Liceu i variació actius financers a Consorci Gran Teatre del Liceu. 
5. Realització de transferències corrents a la Fundació Privada Orfeó Català - Palau de la Música. 
6. Realització de transferències corrents al Consorci Mercat de les Flors. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 28.225.511,37
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 647.573,20
8 Variació d'actius financers 700.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 29.573.084,57
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals 
GESTOR DE PROGRAMA          : CU13. DG de Patrimoni Cultural Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1) 

 
1. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos (patrocini i mecenatge, FEDER, 

etc.), l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis. 
 2. Promoure accions per a les xarxes nacionals i temàtiques en l'articulació del sistema territorial d'equipaments culturals del país. 
ꞏ Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2) 

 
1. Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en tots 

els vessants (científic, expositiu i comunicatiu). 

 
2. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural mitjançant l'execució dels plans de recerca, per tal que reverteixi en la difusió de nous 

continguts. 

 
3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància 

d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres. 

 
6. Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, 

especialment entre el públic jove. 
ꞏ Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3) 

 
1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que 

garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics. 

 
2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de 

públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments. 

 
3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes 

d’activitats adreçades al públic familiar i de productes d’experiència de turisme cultural. 
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Visitants al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (milers) 
En 

milers 
OE5.3 259,67 331,69 276,50 375,00

2. Visitants al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (en 
milers) 

En 
milers 

OE5.3 237,17 238,85 240,00 240,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferències a l'ACPC per impulsar l'activitat i la inversió en el patrimoni associat al MAC i al MNACTEC. 
2. Transferències corrents i de capital al Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
3. Transferències corrents i de capital al Museu d'Art Contemporani de Barcelona. 
4. Transferències corrents al Consorci del Museu de Ciències Naturals. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 16.679.506,85
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 161.606,88
8 Variació d'actius financers 1.245.485,11
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 18.086.598,84
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals 

GESTOR DE PROGRAMA          : 6080. Biblioteca de Catalunya Subsector: 
EAA i 
CatSalut

 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Documents ingressats per la Biblioteca de Catalunya Nombre OE5.2 142.349,00 172.158,00 145.000,00 150.000,00

2. Documents processats per la Biblioteca de Catalunya (nous 
registres al catàleg) 

Nombre OE5.2 146.654,00 147.111,00 148.000,00 150.000,00

3. Consultes en els catàlegs de la Biblioteca de Catalunya 
(milers) 

En 
milers 

OE5.3 2.533,33 3.250,26 2.700,00 2.800,00

4. Nombre d'usuaris: presencials, web i xarxes socials (milers) Nombre OE5.3 2.956,99 3.322,26 1.500,00 1.700,00

5. Consultes als repositoris digitals ARCA i MDC 
En 

milers 
OE5.3   1.800,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. PB:Contactar amb creadors i agents relacionats per adquirir els seus fons personals, i completar les colꞏleccions de la BC. 
2. Patrimoni d'editors i editats de Catalunya: Identificar, preservar i difondre el patrimoni editorial. 
3. Intensificar les activitats culturals vinculades als seus fons patrimonials per arribar a nous públics i donar visibilitat a la BC. 
4. Revisió i millora dels processos de catalogació, especialment de fons moderns que arriben per Dipòsit Legal. 
5. Assessorament a institucions en els àmbits d'especialització de la BC,catalogació, normalització, digitalització i preservació. 
6. Dipòsits externs: aconseguir espais addicionals d’emmagatzemament al dipòsit de l’Hospitalet. 
7. Consolidació del sistema de preservació digital establint els protocols de preservació de referència amb i per institucions. 
8. Creació d'un portal/agregador nacional de Catalunya dels continguts digital en línia a mode d'Europeana catalana. 
9. Projecte de reforma i ampliació de la Biblioteca de Catalunya en l’edifici de l’Antic Hospital de la Santa Creu. 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 5.757.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.760.958,41
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 311.171,59
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 8.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 7.837.130,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 152
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1) 

 
1. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos (patrocini i mecenatge, FEDER, 

etc.), l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis. 
ꞏ Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2) 

 
3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància 

d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres. 
ꞏ Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3) 

 
1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que 

garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Dotació de fons per inversions 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.117.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.117.000,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Cultura 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7575. Agència Catalana del Patrimoni Cultural Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1) 

 
1. Millorar la capacitat d'autofinançament dels equipaments culturals, mitjançant l'obtenció de més recursos (patrocini i mecenatge, FEDER, 

etc.), l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis. 
 2. Promoure accions per a les xarxes nacionals i temàtiques en l'articulació del sistema territorial d'equipaments culturals del país. 
ꞏ Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2) 

 
1. Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en tots 

els vessants (científic, expositiu i comunicatiu). 

 
2. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural mitjançant l'execució dels plans de recerca, per tal que reverteixi en la difusió de nous 

continguts. 

 
3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itineració 

d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres. 

 
6. Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, 

especialment entre el públic jove. 
ꞏ Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3) 

 
1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que 

garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics. 

 
2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de 

públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments. 

 
3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes 

d’activitats adreçades al públic familiar i de productes d’experiència de turisme cultural. 
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Visites al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(milers) 

En 
milers 

OE5.3 147,34 124,14 144,90 145,00

2. Visitants a les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya 
(milers) 

En 
milers 

OE5.3 351,48 331,86 349,83 350,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Obres de restauració de les teulades del museu i climatització de la sala d'exposicions temporals (MAC). 
2. Instalꞏlació del nou sistema d'ilꞏluminació de l'exposició permanent "La ciutat romana" (MAC). 
3. Reforma del vestíbul i taulell de recepció del museu (MAC). 
4. Exposició temporal "Art primer. Artistes a la prehistòria" (MAC). 
5. Exposició commemorativa dels 175 anys de la creació del Museu Arqueològic de Girona, avui seu del MAC a Girona (MAC). 
6. Instalꞏlació de l'ascensor exterior d'accés a l'exposició permanent del museu del Jaciment d’Empúries (MAC). 
7. Muntatge de la nova exposició permanent del museu del Jaciment d’Empúries (MAC). 
8. Excavació i protecció del vaixell romà de les Illes Formigues (MAC). 
9. Restauració de les muralles de la Ciutat Ibèrica d’Ullastret (MAC). 

10. Sistema de condicionament climàtic a les sales d'exposicions i accés públic (MNACTEC). 
11. Renovació de l'exposició permanent Energia (MNACTEC). 
12. Execució del projecte executiu de consolidació del BCIN del Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug (MNACTEC). 
13. Recuperació dels antics dipòsits d'aigua de l'edifici del Vapor Aymerich, Amat i Jover (MNACTEC). 
14. Obertura i nou accés dels antics dipòsits d'aigua del carrer dels Àngels (MNACTEC). 
15. Exposició temporal "Pesos, mides i mesures" (MNACTEC) 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 3.419.660,09
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.731.743,99
3 Despeses financeres 2.078,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 994.516,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 3.800,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 8.151.798,08
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